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PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitação do Município de CASTANHAL, através do(a) CAMARA MUNICIPAL 
DE CASTANHAL, consoante autorização do(a) Sr(a). ALACIR VIEIRA CANDIDO JUNIOR, na qualidade de 
ordenador(a) de despesas, vem abrir o presente processo administra tivo para CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO 
ESPECIALIZADO PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS  PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA 
JURÍDICA, ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS  DO DIREITO ADMINISTRATIVOS E CONSTITUCIONAL, 
LICITAÇÃO E CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA JURÍDICA E 
EMISSÃO DE PARECERES NOS  PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO 
LEGISLATIVA, DEFESAS  CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS 
DOS MUNICÍPIOS DO  ESTADO DO PARÁ.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III e 
parágrafo único do Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Sabe-se que o Poder Legislativo Municipal, por força da sua natureza jurídica, se sujeita ao Estatuto das 
Licitações e Contratos, máxime porque utiliza de recursos públicos. Todavia, nem sempre é necessário, ou, 
principalmente, possível, instaurar-se um procedimento licitatório. A regra é licitar; no entanto, a Lei n° 8.666/93 
excepciona casos em que esta é dispensável, dispensada ou inexigível. 

A Legislação infraconstitucional aponta inexigibilidade, onde se desflue do caput do artigo 25, que é vedada a 
deflagração do Processo, porquanto lhe falta o requisito essencial à sua procedibilidade, ou seja, a competição, sem a 
qual a licitação seria uma burla.

A inexigibilidade de licitação pressupõe uma situação em que esta não é viável. Ou seja, a licitação inexigível é 
uma obrigação, principalmente diante das circunstâncias do caso concreto a da altivez dos bens jurídicos a serem 
protegidos. Assim, como se observa, a lei que rege as licitações e contratos administrativos estabelece critérios 
objetivos para a contratação direta. E é sob a ótica desses critérios infraconstitucionais que esta Comissão 
demonstrará a situação de inexigibilidade de licitação que ora se apresenta.

A Lei n° 8.666/93, em seu artigo 25, caput, determina que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade 
de competição. Analisando-se, agora, o requisito exigido para se configurar a inexigibilidade nesses moldes, qual seja a 
inviabilidade, vê-se que no objeto que se pretende contratar preenche o mesmo e é notória a necessidade da 
contratação de tal nesta Câmara.
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O serviço jurídico que esta Casa Legislativa visa é de suma importância em decorrência do Setor de Licitações 
dispor das principais responsabilidades de possibilitar a aquisição de bens e serviços na análise de justificativas e 
documentos necessários durante a tramitação dos processos licitatórios. Para tal, é essencial que haja celeridade na 
resolução de eventuais dúvidas e na emissão de pareceres jurídicos.

Diante da necessidade de dar andamento célere às ações a serem desenvolvidas pelo Setor de Licitação e 
Contratos, além de não dispormos em nossa estrutura organizacional, quadro de profissionais disponíveis para atender 
todas as demandas jurídicas, a contratação em questão se faz neces sária. Vale ressaltar que a qualificação técnica do 
escritório citado abaixo, proporcionará excelência no atendimento dando celeridade, eficiência e qualidade nos 
trabalhos desenvolvidos por esta Câmara.

Ante ao exposto, culmina a inviabilidade de competição, o que caracteriza e autoriza a utilização do instituto da 
inexigibilidade de licitação, posto que a concorrência é inviável face à exclusividade da empresa na prestação desse 
serviço para o fornecimento desses sistemas de caráter personalíss imo e a incapacidade de comparação objetiva por 
se tratar de serviços técnicos de profissionais especializados, já que tanto o escritório como os profissionais que o 
compõem são detentores de notória especialização e pelo fato de ambos já possuírem anterior e satisfatório 
desempenho junto a entidades da Administração Pública, a contratação é precedida de processo de inexigibilidade de 
licitação, com amparo legal no art. 25, II, §1º, c/c o art. 13, II  e III, ambos da Lei 8.666/93, formalizado à posteriori 
através de Contrato Administrativo de Prestação de Serviços.

Logo, justificamos a contratação do objeto do presente termo, pela necessidade dos serviços de assessoria e 
consultoria jurídica nos diversos segmentos do Direito Público, bem como assessoramento em Licitações e Contratos 
Administrativos; Defesas em inquéritos administrativos, sindicâncias; Defesas em processos administrativos; Recursos 
em sindicâncias ou processos administrativos. Medidas cautelares a dministrativas. Exames periciais administrativos; 
Elaboração e análise de projetos de leis; Emissão de Pareceres Jur ídicos nas diversas áreas do Direito e Patrocínio de 
defesas e acompanhamento processual nos Tribunais de Contas (TCM, TCE e TCU).

RAZÕES DA ESCOLHA

A escolha recaiu na empresa LAVAREDA & LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, em 
consequência na notória especialização do seu quadro de profissionais no desempenho de suas atividades junto a outros 
Municípios, além da sua disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no âmbito da Administração 
Municipal.

Desta forma, nos termos do art. art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei de nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, a licitação é inexigível.

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

A escolha da proposta decorre pelo fato os preços encontram-se compatível com a realidade 
mercadológica. Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser realizada com LAVAREDA & LIMA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, no valor de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais).
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